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Adatkezelési tájékoztató 

A Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 

Iskola (székhely: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.; „Mindszenty”) az alábbi adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli tanulói személyes adatait: 

1. Fényképek és videofelvétel készítésével kapcsolatos adatkezelés 

1.1 A Mindszenty a tanulók személyes adatait (képmását) csoportok és osztályok csoport- és 

osztálykiránduláson történő megörökítése, rendezvények dokumentálása, Mindszenty 

eseményeinek, történetének dokumentálása céljából kezeli.  

1.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

1.3 A Mindszenty a tanulói személyes adatait harmadik személy részére nem adja át. 

1.4 A Mindszenty a tanulói személyes adatait határozatlan ideig kezeli. 

 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 

2. Fényképek és videofelvételek felhasználásával kapcsolatos adatkezelés 

2.1 A Mindszenty a tanulók személyes adatait (képmását) a Mindszenty eseményeinek, 

történetének nyilvánosságra hozatala, Mindszenty tevékenységének felvételi előtt állókkal 

és a nyilvánossággal történő megismertetése a céljából kezeli.  

2.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

2.3 A Mindszenty a tanulói személyes adatait a Mindszenty honlapján és közösségi média 

felületein, a Mindszenty kiadványaiban nyilvánosságra hozza. 

2.4 A Mindszenty a tanulói személyes adatait elektronikus úton történő nyilvánosságra hozatal 

esetén 3 (három) tanévig kezeli, papíralapú nyilvánosságra hozatal esetén pedig az utolsó 

papíralapon elérhető példány élettartamáig kezeli. 

 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 

3. Tanulmányi és sportversenyekre jelentkezők nyilvántartásba vételével 

kapcsolatos adatkezelés 

3.1 A Mindszenty tanulói jelentkezési adatait a jelentkezők nyilvántartásba vétele és részvétel 

biztosítása céljából kezeli.  

3.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

3.3 A Mindszenty a személyes adatait a tanulmányi és sportversenyek lebonyolításában részt 

vevő intézmények részére átadja. 

3.4 Az adatkezelés időtartama annak a tanévnek a vége, amely tanévben a tanulmányi és 

sportversenyre jelentkezők nyilvántartásba vétele megtörtént. 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
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4. Tanulmányi és sportversenyek eredményének, különdíjasainak és 

díjazottjainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatkezelés 

4.1 A Mindszenty tanulói személyes adatait a tanulmányi és sportversenyek eredményének, 

különdíjasainak és díjazottjainak kihirdetése céljából kezeli.  

4.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

4.3 A Mindszenty a tanulói személyes adatait a Mindszenty honlapján és közösségi média 

felületein vagy a Mindszenty kiadványaiban, illetve a Mindszenty által vagy a Mindszenty 

részvételével szervezett eseményen nyilvánosságra hozza. 

4.4 Az adatkezelés időtartama 3 (három) tanév. 

 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 

5. A tanulók által készített alkotások kiállításával kapcsolatos adatkezelés 

5.1 A Mindszenty a tanulók személyes adatait az általuk készített alkotások bemutatása céljából 

kezeli.  

5.2 Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. 

5.3 A Mindszenty az alkotásokat a honlapján, a Mindszenty közösségi média felületein vagy a 

Mindszenty kiadványaiban nyilvánosságra hozza, illetve a Mindszentyben kiállítja. 

5.4 Az adatkezelés időtartama az adott kiállítás vége. 

 

Alulírott a jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezeléséhez 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 

 

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy 

törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A 

személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulást jogosult bármikor visszavonni. A személyes adataival 

kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Mindszenty adatvédelmi tisztviselője részére, a Sipos Adrienn Ügyvédi 

Iroda az adatvedelem@mindszenty-budaors.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben a 

Mindszenty székhelyére küldött levél útján.  

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban (i) kapcsolatba léphet a Mindszenty adatvédelmi 

tisztviselőjével a fenti elérhetőségen; (ii) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400); fax: +36 (1) 391-1410) panaszt nyújthat be. 

Jelen tájékoztató 2020. április 1. napjától hatályos. 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Mindszenty a  

gyermek neve: 

gyermek lakcíme: 

gyermek születési ideje: 

személyes adatait a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, valamint vállalom, hogy a 

gyermekem személyes adataiban bekövetkező bármely változást a változás megtörténtét követő 

legfeljebb nyolc napon belül bejelentem a Mindszenty részére. 

Kelt: […] 
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___________________________ 

[NÉV] 

képviseletre jogosult gondviselő 

[GYERMEK NEVE] 
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